
R E G U L A M I N 

 WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZEGO CZŁONKÓW 
SEKCJI STRZELECKIEJ 

WOJSKOWEGO KLUBU SPORTOWEGO „ GRUNWALD” POZNAŃ 
(16.03.2020r.) 

§1. 

1. Prawo udziału w Walnym Zebraniu Sprawozdawczo - Wyborczym Członków sekcji 
strzeleckiej  WKS „GRUNWALD” Poznań, zwanym dalej Walnym Zebraniem mają: 
1/ z głosem stanowiącym – członkowie sekcji strzeleckiej, którzy mają uregulowane 
składki członkowskie do roku 2019 włącznie i mogą to potwierdzić wpisem do 
legitymacji członkowskiej. 
2/ z głosem doradczym – członkowie wspierający i honorowi Klubu, członkowie  
uczestnicy oraz zaproszeni goście; 

2. Członkowie sekcji stwierdzają swoją obecność na  Walnym Zebraniu na listach 
obecności. 

§2. 

Walne Zebranie przebiega w oparciu o uchwalony w głosowaniu jawnym Porządek  
i  Regulamin Walnego Zebrania. 

§3. 

1. Członkowie sekcji wykonują swe prawa i obowiązki na Walnym Zebraniu tylko 
osobiście. 

2. Każdy członek sekcji ma prawo do jednego głosu przy podejmowaniu uchwał przez 
Walne Zebranie. 

§4. 

1. Walne Zebranie wybiera w głosowaniu jawnym : 
1/ Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania; 
2/ Komisję Mandatową; 
3/ Komisję Skrutacyjną, 
3/ Komisję Uchwał i Wniosków; 

2. Walne Zebrania wybiera w głosowaniu jawnym lub tajnym: 
1/ Zarząd Sekcji 
2/ Komisję Rewizyjną 

§5. 

Obradami Walnego Zebrania kieruje Przewodniczący Zebrania zgodnie z niniejszym 
Regulaminem i Porządkiem Walnego Zebrania, a do jego kompetencji  
w szczególności należy: 
1/ przyjmowanie zgłoszeń do dyskusji; 



2/ udzielanie głosu; 
3/ podejmowanie decyzji w sprawie trybu załatwiania zgłoszonych wniosków; 
4/ regulowanie czasu wystąpień mówców, określając maksymalny czas jednego  
wystąpienia; 

 5/ zarządzanie głosowań; 
 6/ podpisywanie uchwał Walnego Zebrania i protokołów komisji Walnego Zebrania; 
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§6. 
1. Skład i zadania komisji Walnego Zebrania: 

1/  Komisja Mandatowa, w składzie 3-osobowym, stwierdza prawomocność 
Walnego Zebrania na podstawie list obecności i wydanych mandatów;  
1/  Komisja Skrutacyjna, w składzie 3-osobowym, sporządza listy wyborcze, 
przeprowadza wybory, dokonuje obliczeń głosów i ogłasza wyniki wyborów; 
2/  Komisja Uchwał i Wniosków, w składzie 3-osobowym, opracowuje i przedkłada 
projekt tekstu  uchwał na podstawie wniosków i postulatów zgłoszonych podczas 
dyskusji i własnych propozycji; 

2. Każda Komisja wybiera ze swego składu przewodniczącego oraz sporządza ze swej 
działalności protokół, podpisany przez wszystkich członków komisji i przedkłada go 
Przewodniczącemu Walnego Zebrania do podpisu. 

§7. 
1. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów przy obecności: 

A/ w pierwszym terminie  - połowy uprawnionych do głosowania; 
B/  w drugim terminie – (wyznaczony w tym samym dniu, 15 minut później od 
pierwszego terminu ) – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania. 

2. Uchwały Walnego Zebrania podejmowane są w głosowaniu jawnym. 
3. Głosowanie nad wnioskami i uchwałami odbywa się poprzez podniesienie mandatu 

§8. 
1. Uczestnicy Walnego Zebrania zabierają głos w dyskusji według kolejności zgłoszeń. 
2. Prawo zabierania głosu poza kolejnością posiadają zaproszeni goście  

i Przewodniczący Zebrania. 

§9. 
1. Wszelkie wnioski zwyczajne zgłaszane są na piśmie do Przewodniczącego Zebrania 

lub Przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków, którzy decydują o trybie ich 
załatwienia, zgodnie ze swymi uprawnieniami; 

2. Wnioski nagłe zgłaszane są ustnie i powinny być stawiane  w pierwszej kolejności 
pod obrady; 

3. Wnioski nagłe mogą dotyczyć jedynie prowadzenia zebrania, Porządku i Regulaminu 
Walnego Zebrania oraz interpretacji. 

§10. 
1. Po wyczerpaniu dyskusji nad wnioskami i poprawkami następuje głosowanie. 



2. W pierwszej kolejności głosowane są poprawki a następnie wniosek w całości. 
3. Wnioski głosuje się według kolejności ich zgłaszania. 
4. W przypadku zgłoszenia kilku wniosków w danej sprawie, pod głosowanie poddaje 

się w pierwszej kolejności wniosek najdalej idący. 

§11. 
1. Przebieg Walnego Zebrania jest protokołowany przez Sekretarza Zebrania. 
2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie po jego uchwaleniu przez Walne Zebranie.


